
 

KÖSZÖNJÜK! 

Nagyon szépen köszönjük Nektek iskolánk 25. születésnapjára gyűjtött és átadott 350 

ezer forintot! Az ajándékból sporteszközöket vásárolunk, hogy azt minél több diákunk 

is élvezhesse.  

 

Értékelő és fogadóórák 

2022. november 14-16-án kapják meg a gyerekek az első negyedéves értékelőt.  

Aa  fogadóórák időpontja november 23-án és/vagy 30-án, szerdai napokon lesz, mely-

re ITT lehet időpontot foglalni a honlapunkon CSÜTÖRTÖK reggel 8 órától. 

Kérjük, tartsátok be a meghirdetett időkorlátot! Köszönjük! 

 

Évkör-mesék: Télváró erdőjárás  

Évkör-mesénk újabb állomásaihoz érkezik. Az idő egyre morcosabb, és úgy tűnik, 

menthetetlenül beköszönt a tél. A természet változása nekünk is üzen. Ideje egy kicsit 

lecsendesedni, magunkba, magunkra figyelni. Keressük meg a bennünk rejlő fényt, s 

az adventi várakozásra készüljünk együtt is! 
 

2022. november 18-án, pénteken 16:30-ra várjuk azokat a családokat a piliscsabai Kis– 

és Nagy-Gulyára, akik szívesen ráhangolódnának az erdő, a természet csendjére. 

A 2. osztályosok által szervezett programra, kérjük, ITT jelentkezzetek legkésőbb csü-

törtök délután 16 óráig! 

A program további részleteiről a 2. oldalon olvashattok! 

 

Évkör-mesék: Adventi koszorúkészítés 
 

Az adventi koszorúkészítést 2022. november 27-ére, vasárnapra tervezzük, a 3. osztá-

lyosok szervezésében. 

További részletek hamarosan! 
 

Nyílt nap 
 

2022. november 28-án, hétfőn 8:15 és 13:00 között várjuk az iskolánk iránt érdeklődő 
szülőket, szakembereket. Reméljük, ezen a napon is megkínálhatjuk vendégeinket a 
finom süteményeitekkel, kávéval, teával! A felajánlásaitokat előre is nagyon szépen 
köszönjük! Idén is szívesen vennénk, ha lenne szülői segítségünk a nap folyamán. 
Emiatt keresnek majd Benneteket az SZMK-sok. 

 

Új fertőző vírus 

Tegnap kaptuk a hírt az egyik felsős édesanyától, hogy gyermeke egy lázzal járó, erő-

sen fertőző vírust kapott el valahol, ami nagyon gyorsan terjed, és kiütéseket okoz a 

kézen, a lábon és a szájban. Kérjük, hogy ha ilyen tüneteket észleltek gyermeketeknél, 

mihamarabb vigyétek el őt az orvoshoz! Köszönjük! 

2022. november 15. 
kedd 

Szülői Hírlevél 
Palánta  

Általános Iskola 

Novemberi programok 
dátumai: 

 Első negyedéves értékelő 
kiosztása                               
november 14-16. hétfő, 
kedd, szerda 

 Évkör-mesék: Télváró erdő-
járás                               
november 18. péntek 16:30 

 SZMK megbeszélés               
november 21. hétfő 17:30 

 Fogadóórák/szülői értekez-
letek                                
november 23. és 30. szerda 

 Évkör-mesék: adventi ko-
szorúkészítés                        
november 27. vasárnap 

 Nyílt nap az iskolánk iránt 
érdeklődő családoknak          
november 28. hétfő 

 

Decemberi előrejelző: 

 Adventi reggeli éneklés       

decemberben minden reggel 

 Évkör-mesék: Betlehemes 

műsor                             
december 16. péntek 

 Téli szünet                            

december 22 - január 8. 

palanta.hu/fogadoora
https://forms.gle/DVcq9qv5xfFLNNyR7


Télváró erdőjárás 

2022. november 18-án, 16:30-tól 
 

„A Nap, az örök égi vándor megpihenni készül, s jó szolgákhoz méltón vele készülünk mi is. A keményedő haj-

nalok egyszeriben lerántották a fák ruháit, a fekete földekre lassan még feketébb madarak károgása telep-

szik rá. A korán érkező estéken testünk-lelkünk is didergősre váltott. Álom előtti halálpillanat ez. 

Csupasz a lelkünk, védtelen a zsendülő őszi vetés is. Takaróra vágyunk valamennyien. 

De hallgasd csak! A derengő, ködös, esti homályban magányos lovas lépései hallatszanak. Fegyvertelen, fe-

hérköpenyes katona közeleg, úgy mondják, a Márton névre hallgat. Alig pislákoló mécsesünket reméljük most 

is észreveszi, s hófehér égi köpenyét tán reánk is ráteríti.” 
 

Évkör-mesénk újabb állomásához érkezett.  Az idő egyre morcosabb, és úgy tűnik, menthetetlenül beköszönt a 

tél. A természet változása nekünk is üzen. Ideje egy kicsit lecsendesedni, magunkba, magunkra figyelni. Keres-

sük meg a bennünk rejlő fényt, s az adventi várakozásra készüljünk együtt is! 
 

A tervezett program a következő: 

 16:30 –kor gyülekező a Nagy-Gulyán, (kérjük, hogy az autókat is itt tegyétek majd le!) 

 az összegyűltek egyénileg vagy kis csoportban indulnak el csendben az erdőben, a kijelölt ösvényeken, hogy 

meghallják, mit üzen nekik az erdő 

 a kivilágított ösvény a Kis-Gulyára fut be, az érkezők a tűz körül gyülekeznek majd, 

 miután mindenki megérkezik, körbeálljuk a tüzet, népdalokat éneklünk, csendesen beszélgetünk, falatozunk, 

iszogatunk 

 

Az erdőjárás egyik legfontosabb célja a külső és a belső csend csodájának megélése. 
Ezért kérjük, hogy akik eljönnek, segítsék, hogy ezeket a pillanatokat valamennyien 

megélhessük, erre ösztönözzék magukat, s gyermekeiket is! Kérjük továbbá, hogy erre 
a rendezvényre csak saját készítésű lámpácskákat hozzatok/küldjetek, fejlámpát, 
elemlámpát, telefonos megvilágítást ne! Köszönjük! 

 

 Kérjük a szülőket, hogy a rendezvényre hozzanak magukkal poharakat a család tagjainak meg-

felelő számban! Természetesen viszünk tartalék poharakat, de így tehetünk valamit környezetünk védelmé-

ért. 

 A rendezvény sikeréért szívesen fogadunk mécseseket és a tűzgyújtáshoz száraz tűzifát. A 

felajánlásokat a titkárságon fogadjuk. 
 

A tanév során négy programot szervez a szülői munkaközösség. Hogy a négy alkalom költségeit (kb. 60 ezer forint) 

jobban szét tudjuk osztani, így azt a döntést hoztuk, hogy minden évkör-mesék program, amit mi szervezünk, 500 
Ft-ba kerül családonként,  és a már bevált módon becsületkasszában gyűjtjük össze az összeget.  Így viszont 

láthatjátok azt is, hogy egy programot akkor tudunk megrendezni, ha legalább 30-40-en jelentkeztek rá. 

 

A becsületkasszát a titkárságon találjátok, a résztvevők a jövő héttől oda 
tudják betenni adományaikat! 
 

       

     Várjuk visszajelzéseteket az első oldalon található jelentkezési felületen! 

 

 A 2. osztályos szülői közösség  


